
فلو  )) لتأكلوا فريقا من أموال الناس باإلثم وأنتم تعلمون )) (( وأنتم تعلمون ((من أين تؤخذ؟ من قوله: 

؛ مثل لو فرض أن غرميه أوفاه ولكنه هو ناسي وحلف أنه ما أوىف  فرض أن اإلنسان ال يعلم فإنه ال إمث عليه

وهو القمر أول ما يكون   . رد املال إىل صاحبه؛ لكن مىت ذكر أنه قد أوف وجب عليه  وحكم له فال إمث عليه

؛ ومنه االستهالل واإلهالل وهو رفع الصوت كما يف حديث  ما يكون شهرا ومسي هالال لظهوره لهالال أو 

أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن  (خالد بن السائب عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: 

؛ وهلذا مسي اهلالل  : استهل املولود إذا صرخ بعد وضعه ؛ ومنه قوهلم)  عني بالتلبيةيرفعوا أصواتهم باإلهالل ي

يعين عن احلكمة فيها  )) يسألونك عن األهلة ((؛ وقوله:  ؛ واهلالل هو القمر إذا ظهر أول ليلة هالال لظهوره

وأما ما ذكر يف البالغة من أم سألوا الرسول عليه الصالة  )) قل هي مواقيت للناس والحج ((بدليل اجلواب 

؛ وقالوا إن ؟ فأجاب اهللا تعاىل ببيان احلكمة والسالم عن األهلة عن كون اهلالل يبدوا صغريا مث يكرب أيش السبب

 ؛ هذا من باب أسلوب احلكيم أن جياب السائل بغري ما يتوقع إشارة إىل أنه كان ينبغي أن يسأل عن هذا

ما سألوا الرسول عن هذا سألوه عن احلكمة من األهلة وأن اهللا سبحانه وتعاىل خلقها على هذا  مفالصواب أ

؛ ومل يثبت  ؛ حىت يثبت ذلك بنص صحيح ؛ والدليل اجلواب ألن األصل أن اجلواب هو جواب السؤال الوجه

ا مث ال يزال ينموا شيئا فشيئا حىت ؟ عن السبب يف كونه يبدوا هالال صغري  ذلك بنص صحيح أن الصحابة سألوا

ألن هم سألوا ما هي  مطابقا للجواب ؛ وعليه فيتعني أن يكون السؤال ما فيه حديث صحيح يف هذا ،يكتمل

أن السؤال  ؛ اجلواب ؛ وكذلك السؤال ألن حنن اآلن نريد نؤيد ال الشيخ :وهو بالعكس؟  السائل : ؛ احلكمة

؛ وسؤاهلم أيضا  ؛ فنقول هذا اجلواب البد أن يكون مطابقا من سؤاله صغريا عن احلكمة ما هو عن كونه يبدوا

هلة مواقيت للناس مجع ميقات من الوقت يعين أنه األيعين  )) قل هي مواقيت للناس : ((قال تعاىل . مطابقا له

علقة بالشهور كعدة ؛ ففيها مواقيت يف العدد امل ها كل ما يتعلق بأحوالهفيتوقت ا األشياء وهلذا يوقت الناس 

للذي يولون من نسائهم  ((وأجل املويل  ؛ ؟ ثالثة أشهر حتيض كم ؛ وعدة من ال الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام



 ؛؛ فهي مواقيت للناس ؛ وكذلك يوقت الناس فيها آجال الديون واالجارات وغريها )) تربص أربعة أشهر

واملواقيت بأشهر اهلاللية أبني وأظهر من املواقيت باألشهر الومهية اليت هي أشهر الفرجنية اآلن أشهر ومهية ما هلا 

؛ هذه األشهر لو خيتلف الناس وما عندهم  أصل وهلذا بعضها مثان وعشرين وبعضها واحد وثالثني ثالثة أيام

، اهلالل  ؟ اهلالل لكن األهلة إذا اختلفوا حيكم بينهم ؛ ؟ ما عندهم شيء يرجعون إليه تقاومي وين يرجعون إليه

؛ للناس عموما  وهلذا جعل اهللا عزوجل األشهر مواقيت للناس ؛ ؛ فهو عالمة حسية ظاهرة هو الذي حيكم بينهم

إن عدة الشهور عند اهللا اثنا عشر شهرا في كتاب اهللا  ((س عموما كما قال تعاىل: ناال للمسلمني فقط بل لل

؛ ألن احلج أشهر  يعين ومواقيت للحج )) والحج ((وقوله:  . )) خلق السموات واألرض منها أربعة حرم يوم

 ((: والصيام أيضا  ؛ طيب فإذا قال قائل تبتدئ بدخول شوال وتنتهي بانتهاء ذي احلجة ثالثة أشهر تمعلوما

 )) الحج ((قال:  ؛ فلهذا ان احلجتوطئة لبيلكن سياق اآليات  ! قلنا نعم )) فمن شهد منكم الشهر فليصمه

 )) هي مواقيت للناس ((طيب  )) وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها (( . والصيام انتهى الكالم عليه

ممنوع  ؛ صيغة منتهى اجلموع الطالب :فيقال مواقيت ؟  ؟ سؤايل ملاذا مل تنونو  خرب هي؛؛ مواقيت  فيها إعراب

معطوف  )) والحج ((؛ وقوله:  ممنوع من الصرف لصيغة منتهى اجلموع مفاعيلألا  الشيخ : ؛ من الصرف

ومسي اخلري برا ملا فيه من  ؛ الرب هو اخلري )) وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ((  . )) للناس ((على 

))  البر بأن تأتواليس  ((؛ وقوله:  ومنه يف االشتقاق الرب الذي هو اخلالء الذي سوى البنيان لسعته؛  السعة

زائد للتوكيد يعين وليس الرب بإتيانكم البيوت من  الشيخ :،  زائد الطالب :؟  الباء حرف جر أصلي أو زائد

ويف  ((ليس البر بأن تأتوا البيوت))أي من خلفها ال من أبواا؛  )) بأن تأتوا البيوت من ظهورها ((ظهورها؛ 

بأن تأتوا البيوت من  ((؛  ؟ وهي لغة عربية قراءة سبعية لغة العامية نعم؟ البيوت يف  نعم )) البيوت ((قراءة: 

؛ وكانوا يف اجلاهلية من سفههم يأتون البيوت من ظهورها إذا  هذه من بيانية أي تأتوها من اخللف))  ظهورها

ميكن ندخل بيوتنا من  ؛ أما غريهم يقولون حنن أحرمنا ما أحرموا حبج أو بعمرة إال قريشا فإم يأتوا من أبواا



أبواا هذا يبطل اإلحرام البد أن نأيت من الظهور لئال يسرتنا سقف البيت شوفوا اجلهل وكانوا يتسلقون البيوت 

وليس البر بأن تأتوا  ((وجل فنفى اهللا هذا وأبطله  مع اجلدران من اخللف ويعتقدون أن ذلك بر وقربة إىل اهللا عز

؟ السبب ملا فيه من التعسري وملا فيه من  س من الرب بل هو من خالف الرب نعمهذا لي )) البيوت من ظهورها

ولكن  ((، قبلها  ال )) وأتوا البيوت من أبوابها ((وجل:  ؛ وهلذا قال عز خمالفة احلكمة والسفه فهو خالف الرب

أ الثقيلة جمملة والرب مبتدفة من : لكن خمف على أن تكون )) ولكن البر من اتقى ((:  ويف قراءة )) البر من اتقى

الرب اسم معىن ((البر من اتقى)) ؛ وقوله:  فهي عاملة والرب امسها ((ولكن البر))؛ أما على القراءة التشديد 

؟ نقول إن هذا تقدم لنا نظريه مرارا وأنه خيرج  ؛ كيف خيرب عن باجلثة عن اسم املعىن اسم جثة ((من اتقى))و

؛  : أن يكون املصدر هنا مبعىن اسم الفاعل الوجه األول الطالب : ؟ يعرفها ؛ من على واحد من أوجه ثالثة

 الطالب :؟  أو  الشيخ : . ولكن الرب بر من اتقى ؛ تقدير حمذوفاملصدر على  أن يكون أو . ولكن البار؛ نعم

أو جيعل املتقي نفس الرب؟ أي نعم؛ طيب   الشيخ : ، ؛ أن جيعل الرب مطلقة مصدراملبالغة  لهذا على سبيأن أو 

وجل ألن االتقاء مبقام العبادة إمنا يراد به اتقاء  ؟ اتقى اهللا عز اتقى من )) ولكن البر من اتقى ((صح؛ طيب 

 ؛ ولكن الرب أن تتقي اهللا عز ؛ الرب هو التقوى هذا حقيقة الرب ال أن تتقي دخول البيت من بابه وجل اهللا عز

ائت البيوت والبيوت من أبواا أي من جهة الباب فإن هذا  )) وأتوا البيوت من أبوابها ((؛ وهلذا قال:  وجل

ال  ((وجل أنه إذا ى عن شيء وجه الناس إىل الطريق السليم  وهذا من احلكمة يف تعليم اهللا عز ، هو اخلري

ة والسالم أمته إذا سد عليهم بابا لتحرميه فتح هلم وهكذا تعليم الرسول عليه الصال )) تقولوا راعنا وقولوا انظرنا

ال ( ؛ قال للذي جاء إليه بتمر طيب وقال إنا نأخذ الصاع من هذا بالصاعني والصاعني بالثالثة قال  باب احلل

جمعة يعني تمر الردىء الجمة بع الجمعة بالدراهم ثم اشتري بالدراهم تنيبا يعني بع ال؛  تفعل بع الجمع

فمنعه من احملرم وفتح له باب احلالل وهكذا ينبغي من يعلم الناس إذا سد عليهم بابا وهم حيتاجون  ) تمرا طيبا

فإن هذا هو املوافق للعادة وللطبيعة  )) وأتوا البيوت من أبوابها ((؛  إىل التعامل به أن يفتح عليهم باب اإلباحة



ما تتجشم  األمور املعنوية إنك تأتيها من أبوااوللعقل قال بعض العلماء وينبغي أن تكون هذه قاعدة حىت يف 

األمر جتشما بل تأيت من بابه باحلكمة واملوعظة احلسنة حىت تتم لك األمور فيكون فيها إشارة إىل أن األمور 

؛ فإذا أردت مثال أن  للمقصود ال حتصل ء جتشما يعين هذا قداشياملعنوية أيضا تؤتى من أبواا ما جتشم األ

؟  كبري املنزلة فهل تأيت إليه على الطول مثال تتكلم معه وختاطبه مبا ختاطب سائر الناس  ، صا كبرياختاطب شخ

اتقوا اهللا أي اجعلوا ))  وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا اهللا لعلكم تفلحون ((؛  اجلواب ال وإمنا تأيت من األبواب

لعل للتعليل أي ألجل أن  )) واتقوا اهللا لعلكم تفلحون ((؛  لكم وقاية من عذابه بفعل أوامره واجتناب نواهيه

الشيخ ؟ مثال الناس الذين يتعاملون  السائل : . الفوز باملطلوب والنجاة من املرهوب :؛ والفالح هو تنالوا الفالح

 فعل أمرقاتلوا  )) وقاتلوا في سبيل اهللا الذين يقاتلونكم ((  . نعم ء يبيعيأخذ احلزام ويروح إىل احلطب وجيي :

 أي يف دينه وشرعه وألجله))  في سبيل اهللا ((؛ ولكن قال:  واملقاتلة مفاعلة من اجلانبني يعين اقتلوهم مبقاتلتهم

املشروع وهللا وحده؛  والوجه ؛ فسبيل اهللا سبحانه وتعاىل يتناول الدين وأن يكون القتال يف حدود الدين وعلى

 ؛وهلذا قدمه قدم املقاتلة من أجله قبل املقاتل إشارة إىل أنه ينبغي اإلخالص يف هذا القتال؛ ألنه ليس بأمر هني

صل له حتاإلنسان املقاتل يعرض رقبته لسيوف األعداء فإذا مل يكن خملصا هللا خسر الدنيا واآلخرة قتل ومل 

الذين  (( يل اهللا ألجل أن يكون مبنيا هذا القتال على اإلخالص؛ وقوله:الشهادة فنبه بتقدمي املراد يف سب

الذين  (( قاتلوا الذين يقاتلونكم اختلفت آراء الناس يف هذه اجلملة أو يف هذا املفعول به))  يقاتلونكم

لوم؛ وعلى قد يقول قائل مفهومه الذين ال يقاتلونكم ال تقات )) الذين يقاتلونكم ((فإن قوله:  )) يقاتلونكم

؛ وهلذا اختلف العلماء يف هذا على أقوال  هذا فيكون مقاتلتنا للكفار قتال دفاع فقط يعين الذين يقاتلونكم فقط

؟ فتكون اآلية  نعم )) وقاتلوا المشركين كافة ((؟ بقوله:  ؛ منسوخة مباذا ثالثة؛ أحدها: أن هذه اآلية منسوخة

نا حنن على ، لتهييج ا الوصف ليس لالحرتاز ولكنه للتهييج وبيان الواقع: أن هذ ؛  الثاين غري حمكمة هذا واحد

؟ قوة يعين إذا قال لك إنسان قاتل  وعلى هذا ال يزيد األمر بالقتال إال أيشقتاهلم وبيان واقعهم إم يقاتلوننا 



يكون املراد  ؛ كأنه يقول لك اقتص لنفسك وكيف تصرب على أنه يضربك وال تضربه مثال معناه يقاتلك ذيال

الوجه الثالث أو القول الثالث: أا  ؟ ؟ التهييج وبيان الواقع هلؤالء أم يقاتلوننا فكيف ال نقاتلهم بذلك أيش

قيد خمرج ملا عداه فال نقاتل إال من يقاتلنا أما من ال يقاتلنا واستسلم ألمرنا وبذل اجلزية وخضع ألحكام اإلسالم 

؛ فأما من ال يقاتلنا   من املتأخرين على أن اآلية إمنا أمر اهللا أن نقاتل من يقاتلنافإننا ال نقاتله وهذا رأي كثري

واستدلوا لذلك بأن الرسول صلى اهللا عليه  واستسلم حلكمنا ورضي بأحكام اإلسالم وبذل اجلزية فإننا ال نقاتلهم

لهم اغزوا في سبيل اهللا، ( ال وسلم كان إذا أمر أمريا على جيش أسرية أوصاه ومن معه من املسلمني خريا وق

وال تقتلوا وليدا ثم ذكر له إذا نزل على حسم  ،وال تمثلوا ،وال تغدروا ،قاتلوا من كفر باهللا، ال تغلوا

فليدعهم إلى اإلسالم فإن أسلموا فليدعهم إلى الهجرة إلى بالد المسلمين فإن أبوا اإلسالم فإنه يطلب 

فدل هذا على أم إذا بذلوا اجلزية فإم ال يقاتلون ألم خضعوا ألحكام ؛  ) منه الجزية فإن أبوا فليقاتلهم

 ؟ التهييج وبيان الواقع نعم ؛ واختار ابن كثري رمحه اهللا القول الوسط أن املراد به أيش اإلسالم وكانوا حتت سيطرتنا

 املقاتلة يشمل االعتداء يف حق ال تعتدوا يف مقاتلة واالعتداء يف )) وال تعتدوا إن اهللا ال يحب المعتدين ((  .

 ؟ ملاذا ؛ أما االعتداء يف حق اهللا فمثل أن نقاتلهم يف وقت ال حيل القتال فيه نعم اهللا واالعتداء يف حق املقاتلني

؛ وأما يف حق املقاتلني فأن ال منثل  ؟ مثل أن نقاتلهم يف أشهر احلرم على القول بأن حترمي القتال فيها غري منسوخ

؛ وال نقتل  ؛ وال نقتل امرأة وال نقتل وليدا يعين طفال ) ال تمثلوا (:  لقول الرسول عليه الصالة والسالم؛  م

؛ يعين  ؛ وال نقتل شيخا كبريا ليس له رأي يف القتال هذا معىن االعتداء ، وال نقتل راهبا يف صومعتهم شيخا فانيا

اجلملة هنا )  إن اهللا ال يحب المعتدين) ((مث قال:  ؟  عمال تعتدوا بقتال من ال يقاتل أو يعني على القتال ن

؛ املعتدين يف القتال آو  هذا تعليل )) إن اهللا ال يحب المعتدين (( )) ال تعتدوا (( :احلكمأين ؛  تعليل للحكم

دخلت على  ؛ ألا عامة، أل هنا عامة اسم موصول ألا ؟ قتال وغريه؛ املعتدين يف القتال وغريه يف القتال وغريه

واقتلوهم  ((  . ؛ مث إن العلة غالبا أعم من املعلول أعم مشتق وأل الداخلة على املشتق جيعلوا امسا موصوال



وقاتلوا في  ((الكفار، على الكفار الذين يقاتلوننا؛ لقوله:  ؟ اقتلوهم الضمري يعود على من )) حيث ثقفتموهم

حيث ظرف مبين على الضم ظرف زمان وال  )) حيث ثقفتموهمواقتلوهم  )) (( اهللا الذين يقاتلونكم سبيل

 ((؛ شوف األول يقول:  ؟ ظرف مكان مبين على الضم يف حمل النصب ؛ يعين اقتلوهم يف أي مكان مكان

، القتل أشد يعين مىت وجدنا هذا احملارب الذي يقاتلنا  ؟ القتل أيهما أشد )) واقتلوا  ((مث قال:  )) قاتلوا

وال  ((ا فإننا نقتله يف أي مكان حيث ثقفتموهم لكنهم استثىن ما سيأيت إن شاء اهللا يف اآليات: حقيقة أو حكم

؛  يعين يف أي مكان واقتلوهم حيث ثقفتموهم )) (( . )) تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه

وأخرجوهم من حيث  ((؟ املسجد احلرام ال تقاتلوهم عند املسجد احلرام حىت يقاتلوكم فيه؛  يستثىن منه ما هو

؛ ألن اإلخراج يكون من شيء  ومل يقل أخرجوهم حيث أخرجوكم))  أخرجوهم من حيث (( قال: )) أخرجوكم

 ((ذا قال: إىل شيء أما القتال فيكون يف شيء؛ القتال يكون يف مكان؛ واإلخراج يكون من املكان؛ وهل

؛ فمثال إذا قدر أن الكفار غلبوا على هذه  أي من املكان الذي أخرجوكم منه )) أخرجوهم من حيث أخرجوكم

؟ نعم خيرجوم من  وأخرجوا املسلمني منها فإن املسلمني جيب أن يقاتلوهم فإذا قاتلوهم خيرجوم أو الالبالد 

واعلم أن  ؟ واحتلوا بالدنا فنخرجهم من حيث أخرجونا نعمالبالد من حيث أخرجونا فهم الذين اعتدوا علينا 

 )) ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن األرض يرثها عبادي الصالحون ((أحق الناس لبالد اهللا الصاحلون 

فاألرض ما هي بأرض فالن وال  )) إن األرض هللا يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين ((:  وقد قال اهللا

، األرض أرض اهللا يورثها من يشاء من عباده وقد بني أن الذي يرثها  رض اجلنس الفالين وال اجلنس الفالينأ

؛ طيب إذا  ؟ وقدرا أيضا وقدرا فإن اهللا جيعل العاقبة للمتقني ؛ هؤالء هم الذين يرثوا شرعا نعم عباده الصاحلون

نقول أخرجوهم من البالد اليت أخرجوكم منهما ألن احلق لكم أنتم الذي  )) أخرجوهم من حيث أخرجوكم ((

؟ الفتنة  الفتنة ما هي )) والفتنة أشد من القتل ((  . ظلمتم وأخرجتم من دياركم فأخرجوا هؤالء الكفار منها

 عذاب جهنمإن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم  ((سد الناس عن دينهم كما قال تعاىل: 



ففتنة الناس أشد من قتلهم ألن قتلهم غاية ما فيه أن نقتهم من ملذات الدنيا لكن الفتنة نقطعهم من الدنيا )) 

ويف هذا دليل وإن   )) وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا واآلخرة ((:  واآلخرة كما قال تعاىل

؛ وأن الكفار إذا تسلطوا  األفكار أشد من استعمار الدياركان ينبغي أن جنعلها يف الفوائد على أن استعمار 

؛ قريش هل فتنوا  ؟ أشد من القتل ؛ الفتنة نعم على املسلمني بسدهم عن دينهم فهو أعظم من احتالل ديارهم

ما ، صاروا يعذبوم بالرمضاء يف شدة احلر أذية  ، قتلوهم ، فتنوهم عذبوهم ، نعم فتنوهم أي فتنة ؟ نعم املؤمنني

؟ هذا أشد من القتل يعين لو فرض أن املسلمني قتلوا أحد املشركني فإن فتنة املشركني للمسلمني  فوقها أذية نعم

؟ إذا كان للمسلمني دول ففي دولة أخرجت من ديارهم هل جيب على  يا شيخ السائل :  . أعظم وأشد

 يعينوا هؤالء حىت يبعدوا أعدائهم عن بالدهمنعم جيب عليه مع القدرة أن  الشيخ :؟  املسلمني كلهم أن ينصروا

 ؟ بعض الدول بينه وبني الدولة الكفار هذه اليت أخرج منها املسلمون معاهدة جيب عليهم أو ما جيب السائل : .

بنيهم وبينهم عهد؛ لكنهم إذا نقضوا، عند أهل العلم إذا نقضوا العهد يف طائفة انتقض العهد يبني هلم  الشيخ :

ى اهللا عليه وسلم جعل نقض قريش العهد مبعاونتهم حلفائهم نقضا لعهده مع أم ما فعلوا إال أم الرسول صل

ساعدوا حلفائهم على حلفاء النيب عليه الصالة والسالم هؤالء حلفاء الرسول وهم إىل اآلن ما أسلموا فجعل 

سلمني فقد نقضوا العهد فسيأيت إن الرسول صلى اهللا عليه وسلم هذا نقضا للعهد؛ فإذا اعتدوا على أحد من امل

 ال تقاتلوهم عند املسجد احلرام )) وال تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه ((  . شاء اهللا هذا يف

؛ يعين ال تقاتلوهم يف مكة حىت يقاتلوكم  يعين يف مكة ألن املسجد احلرام هو املسجد نفسه وما عنده فهو البلد

إن  )) فإن قاتلوكم فاقتلوهم ((ويف هنا الظاهر أا للظرفية وحيتمل أن يكون للسببية حىت يقاتلوكم بسببه فيه 

؛  قاتلوكم حىت عند املسجد احلرام؟ حىت عند املسجد احلرام؛ إذا قاتلونا حىت عند املسجد احلرام فإننا نقاتلهم

 فإن قال قائل إن الرسول عليه الصالة والسالم قد قال ؛ ؟ ال، هذه اآلية غري منسوخة هذه اآلية منسوخة وال ال

إنما أحلت لي ساعة من نهار ولم تحل ألحد قبلي وإن أحد ترخص بقتال رسول اهللا صلى اهللا عليه  : (



؛ فاجلواب عن ذلك  فهذا دليل على أن اآلية هذه منسوخة ) وسلم فقولوا إن اهللا أذن لرسوله ولم يأذن لهم

؛ عنوة هذا ال جيوز أما إذا قاتلونا  صالة والسالم إمنا يريد بذلك قتال أهل مكة والدخول عليهمأن الرسول عليه ال

؟ من باب املدافعة وال أحد يقول إنه إذا قاتلك املشرك يف مكة فاستسلم أبدا ما  فإننا نقاتلهم من باب أيش

الفرض املمتنع لو أن أهل مكة ارتدوا ، ال نبدأهم بالقتال حىت على  أحد يقول ذا؛ فنحن ال نبدأهم بالقتال

؟ الدليل قول  فإننا ال نقاتلهم وإمنا قلت على الفرض املمتنع ألن أهل مكة ال ميكن أن يرتدوا ويش الدليل

فإن نفي اهلجرة من مكة بعد الفتح دليل على أا ستبقى  ) ال هجرة بعد الفتح (الرسول عليه الصالة والسالم: 

؛ احلاصل نقول إنه ال جيوز أن نبدأ أهل احلرم  مكن أن يسد أهلها ويكون منها اهلجرةبالد اإلسالم وإال أل

فإن قاتلوكم فاقتلوهم   ((؛ وهلذا قال:  بالقتال أبدا لكن إن قاتلونا يف احلرم فإننا نقاتل مدافعة حىت تنتهي الفتنة

كذلك املشار إليه ما سبق من األحكام يف األمر بالقتال أي مثل هذا اجلزاء وهو أمرنا   )) كذلك جزاء الكافرين

؛ وعلى هذا فيكون القتال عاما لكل كافر فإن الواجب على  لكم بقتاله للكفار املقاتلني لكم جنزي الكافرين

هاد يف سبيل اهللا فرض كفاية يف املسلمني أن يقاتل الكفار كما سيأيت إن شاء اهللا يف اآلية اليت بعدها وجوبا واجل

: إذا حضره فإنه يكون  ؛ املوضع األول ؛ وذكروا أنه يكون فرض عني يف مواضع ؛ وقد يكون فرض عني األصل

يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فال تولوهم  ((:  فرض عني  ما جيوز أن ينصرف لقوله تعاىل

إال متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من اهللا ومأواه جهنم  األدبار ومن يولهم يومئذ دبره

إذا حصره فإنه يتعني القتال من أجل فك احلصار  ؛  : إذا حصر بلده العدو املوضع الثاين ؛ )) وبئس المصير

ل حيتاج الناس ؛ إذا كان هذا الرج : إذا احتيج إليه ؛ املوضع الثالث عن البلد وألنه يشبه من حضر صف القتال

: إذا استنفره  إليه إما لرأيه أو لقوته أو ألي عمل يكون فإذا كان حمتاجا إليه فإنه يتعني عليه. واملوضع الرابع

؛ واعلم أن  ؛ وإال فهو فرض كفاية ؛ إذا استنفر اإلمام الناس وجب عليهم أن خيرجوا وال يتخلف أحد اإلمام

ال يكون فرضا إال إذا كان هناك قدرة أما مع عدم القدرة فال فرض  الفرض سواء قلنا فرض عني أو فرض كفاية



ليس على الضعفاء وال على  (( ؛ ولقوله تعاىل: لعموم األدلة الدالة على أن اهللا ال يكلف نفسا إال وسعها

فإذا كنا ال نستطيع أن نقاتل  )) إذا نصحوا هللا ورسولهالمرضى وال على الذين ما يجدون ما ينفقون حرج 

؛ ولكنه مع ذلك جيب أن يكون عندنا العزم على أننا  هؤالء مل جيب علينا وإال ألمثنا مجيع الناس مع عدم القدرة

ليس على هؤالء  )) وال على الذين ال يجدون ما ينفقون (( وجل: ؛ وهلذا قيده اهللا عز إذا قدرنا فسنقاتل

 هللا ورسوله فعليهم حرج حىت وإن فأما مع عدم النصح )) إذا نصحوا هللا ورسوله ((؟  الثالثة حرج شرط ما هو

؛ وهذا الفرض كغريه من  ؛ فاحلاصل إننا نقول القتال فرض كفاية ويتعني يف مواضع يف حقهوجد اإلعذار 

القوة  املفروضات من شرط القدرة أما مع العجز فال جيب لكن جيب أن يكون العزم معقودا على أنه إذا حصل

من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو  (:  جاهدنا يف سبيل اهللا؛ وقد قال النيب عليه الصالة والسالم

وال تقاتلوهم عند  ((؛ الذي عندنا  طيب فيها قراءات هناـ   والعياذ باهللا ) مات على شعبة من النفاق

؟ اجلمل أربع: وال تقاتلوهم  اجلمل كم من أربعة )) المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم

أربع مجل كلها بصيغة املفاعلة إال واحدة؛ كلها بصيغة املفاعلة قاتل إال  ؛ هذا حىت يقاتلوكم فإن قاتلوكم فاقتلوهم

وال تقتلوهم عند  ((:  يقول شف هذه القراءات اليت عندي )) فإن قاتلوكم فاقتلوهم ((واحدة وهي األخرية 

وال تقتلوهم عند  ((كل األربعة قتل بدون صيغة مفاعلة   )) د الحرام حتى يقتلوكم فيه فإن قتلوكمالمسج

 وعلى هذا فتكون األربعة كلها بغري صيغة املفاعلة )) المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه فإن قتلوكم فاقتلوهم

؛ وإذا حصلت املقاتلة ال تقتصروا  قاتلةعن املقاتلة إال بامل ى وجل ؛ ولكن القراءة هذه أبلغ حيث إن اهللا عز

، أبلغ وأقوم وإن كان كل حقا ألن القراءات   ؛ إذا قاتلو فاقتلوا وهذا أبلغ ؟ تقتلون ؛ ماذا تفعلون على املقاتلة

ال ؛ فيسري  ؛ وقد يكون بعضها يدل على معىن ال يدل عليه اآلخر كلها قرأ ا النيب عليه الصالة والسالم

 ؛ وطبعا ما هو معىن أنه ال تقتلوهم حىت يقتلوكم كلكم إذا قتلوكم كلكم ما فيه تقتلوهم حىت يقتلوكمتقاتلوهم ال 

؛ وهلذا ذكر أهل العلم أن أهل الذمة  ؛ لكن حىت يقتلوكم ولو واحدا منكم ألن قتل واحد منا كقتل اجلميع شيء



عتدى على مسلم بقتل أو زنا أو ما أشبه ذلك ؛ قالوا إذا ا إذا نقضوا العهد يف واحد من املسلمني انتقض العهد

فإنه ينتقض عهده مع أنه ما نقض عهده بالنسبة للعموم لكن الواحد منا يعترب ممثال للجميع كما قال الرسول 

إن  )) فإن انتهوا فإن اهللا غفور رحيم ((  . ) ذمة المؤمنين واحدة يسعى بها أدناه (عليه الصالة والسالم : 

؛ وهل  ؛ يعين فاغفروا هلم وال تقاتلوهم ؛ إن انتهوا عن املقاتلة فإن اهللا غفور رحيم ؟ عن املقاتلة انتهوا ويش عنه

 )) إن انتهوا فإن اهللا غفور رحيم ((؛ لكن  يدل هذا على أم إذا انتهوا عن املقاتلة غفر هلم بدون إسالم ؟ ال

 )) قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن اهللا غفور رحيمإال الذين تابوا من  ((؛ كقوله تعاىل:  هلم يعين فاغفروا

؛ فهؤالء أيضا إذا تابوا ومل نعم إن انتهوا ومل يقاتلوكم  يعين وال تقطعوا أيديهم وأرجلهم من خالف ماداموا تابوا

شيء واهللا فيها احتمال لكنها فيها  )) فإن انتهوا فإن اهللا غفور رحيم ((حيتمل هذا أيضا  ؟ فال تقاتلوهم نعم

هلم، وجعل االنتهاء  ((فإن انتهوا فإن اهللا غفور رحيم))إما املعىن الظاهر هو هذا وبعض املفسرين قال  من البعد

 )) قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ((:  ؛ كقوله تعاىل عاما لالنتهاء عن القتال وعن الكفر

حىت لو قتلوا  السائل :  . )) فإن اهللا غفور رحيم ((الكفر يعين عن قتالكم وعن  )) إن انتهوا ((:  فجعل قوله

؟  يعين ميكن يف القتال يقتلون كثريا فهل نقول خالص انتهينا السائل :كيف؟    الشيخ : مجع من املسلمني؟

ال هو  . نعم نكف لكننا ندعوهم إىل اإلسالم فإن التزموا بأحكام اإلسالم وإال قتلناهم حىت نبعدهم الشيخ :

أيهم  الشيخ :؟  فكيف التعليل  السائل : ؛ هي خرب مقدم على كل حال نعم )) فإن اهللا غفور رحيم ((اجلملة 

ما حنتاج  الشيخ :فما هو التعليل؟  السائل :؛  ؟ إذا كان الكالم يف اإلعراب فهي جواب الشرط على كل حال

نفسه بأنه ذوا مغفرة ورمحة يعين فاملعىن اغفروا هلم  فقد وصف اهللا))  إن انتهوا ((إذا إىل التعليل نقول هذه 

قاتلوهم حتى ال تكون  ((هذه آية فاصلة؛  )) وقاتلوهم حتى ال تكون فتنة ويكون الدين هللا ((  . وارمحوهم

يعين جيب أن نقاتل الكفار حىت ال تكون فتنة أي سد عن سبيل اهللا حبيث ال يعتدون على أحد و  )) فتنة

؛ فلو فرض أنا قتلناهم واستسلموا وتركوا القتال لكن بدءوا يدسون  نه سواء كان مجيعا أو بعضايفتنونه عن دي



حتى ال تكون  ((؛ ألن اهللا يقول:  ؟ ال ، كتب إحلاد وكتب ضالل فهل نكف عن قتاهلم على املسلمني كتبا

 رهم شيء وجب علينا أن نقاتلهمفالبد أن نقاتلهم إىل أن يستسلموا ويدفعوا شرهم ائيا فإن بقي من ش )) فتنة

فإذا قاتلناهم وكان حكم اإلسالم هو الظاهر فقد كان الدين هللا وحينئذ  )) ويكون الدين هللا ((؛ وهلذا قال: 

نكف عنهم وإال فالواجب قتاهلم وهذه مع األسف هذه املسائل مع أا يف أول سورة من القرآن ويف سورة مدنية 

؟   نعم وليس بشيء جيب أن يكون نزلت متأخرة أكثرنا يف غفلة عنها يعين كأن القتال اآلن أصبح شيئا يذكر

؛ ولذلك ركنا إىل الدنيا وصار  ، كأننا ال نطالب ا اآلن كأا نظريات أو قراءة حوادث وأخبار ماضية ما حنن

، ومل نعبأ مبا خلقنا من أجله أو مبا  أهم شيء علينا أن تبقى لنا هذه الرفاهية وهذا األشر والبطل عند بعض الناس

؛ ال يأتون إىل البلد املستقيم   آلن يفتت يف كل مكان بوسائل وطرق؛ الدين ا وجل جيب علينا حنو دين اهللا عز

؛ ما يقولون هكذا  ؛ اذهبوا إىل القبور اجلئوا إىل أصحاب القبور كبالدنا ـ احلمد هللا ـ فيقولون اسجدوا لألصنام

ق وإذا فسدت ؛ لكنهم يدسون أشياء يفسدون ا األخال ألم يعلمون لو قالوا هكذا لرمجهم الصبيان باحلجارة

؟ هلذا  ؛ والوسائل اليت دم األخالق كثرية ومعلومة للكثري منكم نعم األخالق مل يكن لنا يف اآلخرة من خالق

، وبردت اجللود وتقاصرت اهلمم حىت أصبح منا  ؛ وصرنا نطمئن إىل هذه األمور صارت فتنتهم أشد من القتل

 هلم دينهم ولنا ديننا))  لكم دينكم ولي دين ((:  ؛ اهللا يقول : املسيحيون إخوة لنا اآلن من املسلمني من يقول

؟ ودين اإلسالم دين السعة ودين الرمحة ودين السماحة وما أشبه  ؛ اجلامع اإلنسانية نعم ؛ واجلامع بيننا اإلنسانية

 اآلن فهو كافر؛ ما علموا أن اإلنسان الذي يعتقد أن دين النصارى قائم  ذلك من هذه ا ألمور اليت تشبهون ا

 )) إن الدين عند اهللا اإلسالم ((ويقول: ))  ومن يبتغ غير اإلسالم دينا فلن يقتل منه : ((؛ ألن اهللا يقول

معناه ما يف  )) إن الدين عند اهللا اإلسالم ((؛  : املبتدأ واخلرب كالمها معرفة وهذه اجلملة حصر لتعريف ركنيها

مع والبيع فإن ذلك ال ينفع وال جيوز أن نعتقد    ألنه ليس بدين هم وإن دين سواه حىت لو تدينوا ودخلوا الصوا

يف هذه  . إىل آخره )) يسألونك عن األهلة قل هي مواقيت للناس والحج ((  . دانوا لكن ليس عند اهللا دين



أمور الدين  ، اآلية الكرمية حرص الصحابة رضي اهللا عنهم على العلم وأم يسألون عن أمور الدين وأمور الدنيا

 ((؟ من قوله:  ؛ وفيه أيضا بيان علم اهللا ومسعه ورمحته؛ من أين يؤخذ والدنيا؛ ألن هذا مما يتعلق بالدنيا

: عناية اهللا سبحانه  ويف هذه اآلية من الفوائد ما ما علم؛ علم اهللا بسؤاهلم ومسعه ورمحهم باإلجابة . )) يسألونك

حيث جييب عن األسئلة املوجهة إليه وهذا من معونته من معونة اهللا للرسول وتعاىل بالرسول صلى اهللا عليه وسلم 

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن احلكمة من األهلة أا مواقيت للناس يف شئون  . عليه الصالة والسالم وعنايته به

أن ميقات األمم  ومن فوائد اآلية الكرمية :  . )) قل هي مواقيت للناس والحج ((:  ؛ لقوله دينهم ودنياهم

 للناس مواقيت ((، هو امليقات العاملي  ؛ فهو امليقات العاملي ؟ األهلة كلها؛ امليقات الذي وضعه اهللا هلا ما هو

    )) والحج ((:  : أن احلج مقيد باألشهر لقوله ومن فوائد اآلية الكرمية . عامة ))


